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Caracol Takavvattning

VERKSAMHET:
Areco Profiles AB tillverkar ett komplett takavvattningssystem med
hängrännor, stuprör och tillhörande detaljer i standard- och specialutförande, i flera olika kulörer.

EMBALLAGE:
Färdiga produkter emballeras i wellpappkartonger, stålhäckar/trähäckar
för att skyddas vid transport. Alla stålhäckar returneras till Areco Profiles
AB för återanvändning.

MILJÖARBETE:
Areco Profiles AB har vidtagit följande åtgärder inom ramen för miljöarbete:
• Anslutning till BASTA och registrering av råmaterial i Bastaonline
• Anslutning till SundaHus Miljödata och Byggvarubedömningen
för bedömning av färdiga produkter
• Samarbete med KAABS Nordic AB för återvinning av metallrestprodukter
• Anslutning till FTI, system för producentansvar för förpackningar
• Källsortering
• Regelbunden kontroll av inre och yttre miljö
• Kemikaliegranskning före inköp och användning

DISTRIBUTION AV SLUTPRODUKT:
Produkter från Areco Profiles AB i Malmö transporteras till kunder med
lastbil. Transporter inom fabriksområde görs med eltruckar och vid behov med dieseltruckar.

RÅVAROR:
Takavvattningsprodukterna tillverkas av kontinuerligt förzinkad och
färgbelagd stålplåt enligt EN 10169, alternativt alu-zinkbelagd stålplåt enligt EN 10346.
PRODUKTION:
Plåten levereras färdigbehandlad till Areco Profiles AB där den
vidareförädlas genom formning och pressning till slutprodukter. Endast
elenergi tillförs under processen. Lokalerna värms till större delen av
spillvärme från produktionsmaskinerna. Alla plåtrester går till återvinning och allt emballage källsorteras. Eventuella övriga rester källsorteras för återvinning.

MONTERING:
Caracol takavvattningssystem är lätta att montera. Inga hälsorisker
under brukningsfasen finns dokumenterade. Produkterna binder inte
någon fukt under lagring och byggande.
SPILL I BYGGSKEDET:
Caracol rör och rännor levereras i anpassade längder, vilket medför
minimalt med spill. Eventuellt överblivet material lämnas till lokal
återvinning.
UNDERHÅLL:
Livslängden på Caracol takavvattningssystem är mycket långt och
kräver väldigt lite underhåll. Rännor skall regelbundet sköljas med
vatten och borstas med mjuk borste, oftast utan rengöringsmedel. Vid
behov kan miljövänligt diskmedel tillsättas för att ta bort eventuella avlagringar. Skador skall rengöras och bättringsmålas med lämplig färg.
RIVNING OCH AVFALLSHANTERING:
Vid demontering är produkterna lätta att ta isär, sortera och lämna till
återvinning. Sorterat plåtmaterial återbrukas vid tillverkningen av nytt
råmaterial.
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